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Groep 1 en 2 Gaan met die Liaan
Beste kinderen en ouders,

Tijdens deze vakantie hebben we elke week activiteiten rondom het thema

jungle. Op woensdag en vrijdag zijn de groepen samengevoegd en kunnen er

ook activiteiten vanuit de geschiedenis komen, het thema van de oudste groep.

Natuurlijk gaan we elke dag buiten spelen en bij mooi weer met water. Echter

door de maatregelen rondom corona zetten we niet in het programma waar we

heen gaan. Dit bekijken we per dag.

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het ook zijn dat we afwijken van het

programma op momenten dat dat kan. Het is daarom wenselijk elke dag een tas

mee te geven met een flesje water en reserve kleding.

Maandag

Toffe tropische vissen

Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje. Gebruik

kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis.

Fruitketting

Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar nou niet echt gezond. Laten we eens een supergezonde

snoepketting maken van fruit.
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Kleurrijke dierencollage

Een dier met de staart van een paard, de kop van een tijger en poten van een olifant. Kan dat? Ja natuurlijk kan

dat. Plak en knip je mee?

Dinsdag

Kikkerrace

Maak je eigen kikker: hoe ver kan hij springen? We doen een wedstrijdje!

Boerenbuffet

Boterhammen saai? Dan heb je deze nog niet gezien! Van deze grappige dierenboterhammen krijg je vanzelf

trek. Laat je fantasie de vrije loop en bedenk er zelf nog veel meer. Aan tafel!

Libellen van lollystokjes

Maak heel simpele fantasie libellen van lollystokjes. Versier er een plant of struik mee of vlieg met ze door de

lucht!

Woensdag

Krokodillensoep

Schrik niet: deze soep is volkomen vegetarisch! Toch zitten er krokodillen in. Rara hoe kan dat?

Jungle expeditie

Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele avonturen te beleven. Ga je mee?

Lauwerkrans

Voel je een Romeinse soldaat met deze lauwerkrans. We maken het van blaadjes!

Donderdag
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Water, vuur, lucht

Wordt jouw gegeven naam genoemd? Dan mag je de bal vangen! Wordt jouw naam niet genoemd? Houd dan

je handen achter je rug!

Koning of koningin van de jungle

Een echte koning of koningin van de jungle draagt een schitterende kroon. Knutsel je eigen kroon van papier

en zet hem op!

Cupcakes bakken

Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!

Vrijdag

Asterix en Obelixspel

Asterix en Obelix zijn op zoek naar de Gouden Sikkel. Help jij mee deze te vinden?

Een giraf kan niet dansen

Samen leren we verschillende dansstijlen en leren we onze eigen dans! Net als Gerard de giraf in het boek 'Een

giraf kan niet dansen'.

Het jungledieren-geluidenspel

Hoor jij ook een olifant trompetteren? Of is het toch een leeuw die gromt? Word ranger en ga op het geluid af,

zodat je de dieren kunt spotten.
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